
registrační 

číslo uchazeče

body celkem

max 130

výsledek 

řízení

registrační číslo 

uchazeče

body celkem

max 130

výsledek 

řízení

2 48,47 přijat 117 79,53 přijat

20 49,67 přijat 103 74,33 přijat

26 6,27 ne 157 71,20 přijat

41 61,67 přijat 191 70,33 přijat

52 61,20 přijat 162 65,40 přijat

65 39,47 ne 41 61,67 přijat

78 37,13 ne 52 61,20 přijat

103 74,33 přijat 107 60,60 přijat

107 60,60 přijat 188 49,80 přijat

110 25,80 ne 20 49,67 přijat

117 79,53 přijat 143 48,67 přijat

130 39,80 ne 2 48,47 přijat

136 42,87 přijat 178 47,47 přijat
143 48,67 přijat 136 42,87 přijat

148 5,00 ne 130 39,80 ne

157 71,20 přijat 65 39,47 ne

162 65,40 přijat 174 38,53 ne

172 30,47 ne 200 38,53 ne

174 38,53 ne 78 37,13 ne

178 47,47 přijat 181 33,27 ne

181 33,27 ne 172 30,47 ne
188 49,80 přijat 110 25,80 ne

191 70,33 přijat 26 6,27 ne

200 38,53 ne 148 5,00 ne

Datum zveřejnění: 30. červen 2020                                                                    Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy 

Seznamy přijatých uchazečů do oboru sociální činnost 75-41-M/01

V souladu s ustanovením §60e a §183, odst.2, zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ředitelka SZŠ Turnov zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů v anonymizované podobě (pod přiděleným registračním

číslem) v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Registrační číslo naleznete v

pozvánce k přijímacímu pohovoru. Jedná se o číslo před lomítkem v kódu nadepsaném "Naše značka". 

Poučení pro přijaté uchazeče: 

Svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru na SZŠ Turnov potvrdí uchazeč resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče

odevzdáním zápisového lístku podle zákona č. 135/2020 Sb. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení

rozhodnutí. Dnem zveřejnění seznamů se rozhodnutí považují za oznámená. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný

zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, pak podle §60g zákona č.561/2004 Sb.

zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole (a na

jeho místo lze přijmout jiného uchazeče).                                                                                                                                                               

Řazeno podle bodůŘazeno podle registračního čísla


